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1. Segons la Guia de Prescripcions Tècniques, els projectes innovadors i
experimentals han de complir certs requisits. Quin dels següents NO és un
d’ells?
a. Han de ser projectes que responguin a una diagnosi i planificació prèvia
b. S’han d’implementar en un determinat àmbit territorial, prèviament definit i
identificat
c. Han de ser projectes a excutar en un termini no inferior a 3 anys
d. Han d’obtenir resultats i productes concrets dins del període d’execució
subvencionat
2. Les persones destinatàries finals dels projectes inclosos en els Programes
d’Innovació en l’Ocupació hauran de:
a. Estar inscrites com a demandants d’ocupació en situació d’atur
b. Estar inscrites com a demandants d’ocupació per millora de l’ocupació
c. Són certes a i b
d. Cap de les anteriors
3. L’Ordre TSF/138/2018, de 1 d’agost, estableix a la seva base 9 les despeses
que podran ser objecte de subvenció. Quina de les següents no és
considerada despesa subvencionable?
a. Compres i adquisicions de material inventariable
b. Retribucions de personal
c. Despeses de materials didàctics, materials consumibles de naturalesa
anàloga i materials de difusió
d. Assegurances de les persones destinatàries finals del projecte
4. Les despeses indirectes imputables a la subvenció són aquelles que no
poden vincular-se directament amb el desenvolupament dels projectes que
conformen el pla d’execució. Aquestes despeses no poden excedir:
a. El 5% del total de despeses directes per a cada projecte subvencionat
b. El 15% del total de despeses directes per a cada projecte subvencionat
c. El 10% del total de despeses directes per a cada projecte
subvencionat
d. Cap de les anteriors
5. La quantia total subvencionable per als plans d’execució presentats és de:
a. El 75% del cost total elegible amb un màxim de 175.000 €
b. El 75 del cost total elegible am un màxim de 150.000 €
c. El 80% del cost total elegible amb un màxim de 150.000 €
d. El 80% del cost total elegible amb un màxim de 175.000 €
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6. Com es procedeix al pagament de la subvenció?
a. El SOC avança una bestreta del 100% quan es dicta la resolució
d’atorgament
b. El SOC paga el 100% de la quantitat subvencionada en el moment de la
justificació
c. El SOC paga el 80% de la quantitat subvencionada en el moment de la
justificació
d. El SOC avança una bestreta del 80% quan es dicta la resolució
d’atorgament
7. A totes les mesures d’informació i publicitat adreçades a les persones
participants i destinatàries del pla d’execució, als destinataris potencials i al
públic en general, ¿quin anagrama NO ha de constar?:
a. SOC
b. Generalitat
c. SEPE
d. Diputació
8. La documentació de justificació tècnica dels plans d’execució subvencionats
en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals consistirà
en la documentació següent:
a. Cap de les respostes és correcta
b. Un informe anual de l’activitat desenvolupada, les dades de les empreses
participants en els projectes, els indicadors de les persones destinatàries
finals participants en el Programa, i un relació de les despeses elegibles
c. Un informe anual de l’activitat desenvolupada, les dades de les empreses
participants en els projectes, i els indicadors de les persones destinatàries
finals participants en el Programa
d. Un informe semestral de l’activitat desenvolupada, un informe anual,
les dades de les empreses participants en els projectes i els
indicadors de les persones destinatàries finals participants en el
Programa
9. Quins barris conforme el Districte I?
a. Centre i Sanfeliu
b. Centre i Sant Josep i Sanfeliu
c. Centre, Sant Josep i Collblanc
d. Centre, Sant Josep i Bellvitge
10. Segons la Llei orgànica 3/2007 , de 22 de març, amb la finalitat d'obtenir el
distintiu empresarial en matèria d'igualtat, un balanç sobre els paràmetres
d'igualtat implantats respecte de les relacions de treball i la publicitat dels
productes i serveis prestats, podrà ser presentat:
a. per qualsevol empresa, sigui de capital públic o privat, al Ministeri de
Treball i Assumptes Socials
b. per qualsevol empresa, de capital públic, al Govern
c. per qualsevol empresa, sigui de capital privat, al Ministeri de Treball i
Assumptes Socials
d. per qualsevol empresa, sigui de capital públic o privat, al Govern
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Preguntes de reserva
A. Existeix alguna limitació en la imputació de despeses corresponents al
concepte de preparació i tancament del pla d’execució?
a. No existeix cap limitació
b. Sí, no es poden imputar aquestes despeses
c. Sí, amb el límit del 5%
d. Sí, amb el límit del 10%
B. No tenen la consideració de despeses subvencionables:
a. Les indemnitzacions per finalització de contracte del personal tècnic
b. Els sous i salaris corresponents a períodes de baixa laboral
c. Les despeses de lloguer, arrendament financer o amortització de bens i
locals inventariables, específicament utilitzats per al desenvolupament dels
projectes
d. Són correctes a i b
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